
 انجمن الکلی های گمنام  

 ایرانالکلی های گمنام آدرس جلسات حضوری  
  ۰۷/۱۱/۱4۰۱تاریخ بروزرسانی : 

  (ـ هرمزگان ) فارس ـ بوشهرـ کهگیلویه و بویراحمد 6ناحیه  
 ۰9۱926۰559۷:  ناحیه ماندگار شماره

 لوکیشن آدرس  نماینده توضیحات روز جلسه ساعت برگزاری نام گروه

 2۱:۰۰ –۱9:3۰ داراب گروه ستایش  ۱
 آقایان همه روزه  

 رضا

09019783153 

 جنب معروفی ـ انقالب ـ کوچه داراب ـ فلکه فارس ـ شهرستان

 آباد تاج حسینیه

 

 2۰:۰۰ –۱8:3۰ داراب گروه معجزه 2
 آقایان همه روزه  

 حمید

09301809496 

 آباد ـ  حسین فسارود ـ روستای داراب ـ بخش شهرستان فارس ـ

 اکبری روغنی تعویض جنب

 

 2۰:3۰ –۱9:۰۰ دبیران بیداران گروه 3
 همه روزه  

 محمد آقایان

09179322044 

کوچه  ـ امام  دبیران ـ خیابان دشت ـ شهر زرین شهرستان فارس ـ 

16 

 

 2۰:۰۰ –۱8:3۰ خسویه وحدت گروه 4
 همه روزه  

 حمید آقایان

09179321970 

  مدرسه سنگی خسویه ـ شهر ـ دشت زرین شهرستان فارس ـ

 ۱9:3۰ –۱8:۰۰ زیراب گروه 5
 همه روزه  

 اکبر آقایان

09173318913 

 بهداشت زیراب ـ مرکز دشت ـروستای زرین شهرستان فارس ـ

 قدیم

 

 شهر پیر گروه 6
۱8:3۰– 2۰:۰۰ 

 
 داوود آقایان شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه 

09173304471 

  جنب دامداری آزادیـ شهرپیر شهردشت  زرین شهرستان  فارس ـ

 شیراز  گروه ۷
۱2:۰۰– ۱3:3۰ 

 
بجز پنجشنبه و همه روزه 

 جمعه

 عرفان آقایان

09136128346 

خیابان کارگر )گلکوب سابق(  ـ میدان ارتش  ـ شیراز   فارس ـ

  خانه امید سالمت14نبش کوچه 

 بندر لنگه  گروه 8
2۰:۰۰– 2۱:3۰ 

 همه روزه  
 عبدالطیف آقایان

09368479624 

 جنب حسینیه حیدری ـ محله سعبه ای  ـ بندر لنگه  ـ هرمزگان 
 

 ایثار شیراز  گروه 9

۱4:۰۰– ۱5:3۰ 
 

 بهنام آقایان بجز جمعه همه روزه

09179364547 

محل   ـ خیابان دهخدا  ـ شهرک گلستان  ـ شیراز   فارس ـ

جد مس ـنبش کوچه یاسمین  ـهای دائمی شیراز  برگزاری نمایشگاه

 سیدالشهدا
 

۱۰ 
 صداقت جویم گروه

۱9:۰۰– 2۰:3۰ 
 

 یونس آقایان شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه 

09179790896 

امام زاده سید  ـ ابتدای جاده قطب آباد ـ  جویم شهرستان  فارس ـ

  ابراهیم

۱۱ 
 شبانکاره گروه

۱9:۰۰– 2۰:3۰ 
 

شنبه ـ یکشنبه ـ سه شنبه 
 ـ پنجشنبه

 ایوب آقایان

09179923375 

 تهیئ دفتر راهی ـ بین اصلی مسجد جاده شبانکاره ـ  شهر بوشهر ـ

 امنا
 



 

۱2 
 عسلویه امید گروه

2۰:۰۰– 2۱:3۰ 
 همه روزه 

 محمد آقایان

09170377371 

 شهید منظوره چند چمن ورزشگاه میدان بوشهر ـ عسلویه ـ

 تندگویان
 

 بندر میعادگاه گروه ۱3

 گناوه

۱9:3۰– 2۰:3۰ 
 

ـ  دوشنبه  یکشنبه  شنبه ـ
 ـ چهارشنبه ـ جمعه

 صابر آقایان

09171781285 

 ـ بغل فست فود امپراطور ساحل کنارگناوه ـ  بندر بوشهر ـ

 ارشاد ساختمان فرهنگ و
 

۱4 
 بوشهر گروه

۱9:۰۰– 2۰:3۰ 
 همه روزه 

 سلمان آقایان

09177761101 
امام  میدان سمت به ـ   تنگک خروجی ـ میدان برج قدیمبوشهر ـ 

 روبروی نمایندگی هیوندای جوکار ـ علی 
 

راه نجات  گروه ۱5

 گچساران

۱9:۰۰– 2۰:3۰ 
 

یکشنبه ـ سه شنبه ـ 
 پنجشنبه

 شهرام آقایان

09171405792 
 ـ   سرباز میدان ـگچساران   ـ  شهرستان کهگیلویه و بویر احمد

 درب ورودی ـ فنی و حرفه ای  مرکز نمازخانه
 

۱6 
 یاسوج گروه

۱9:۰۰– 2۰:3۰ 
 همه روزه 

 مجید آقایان

09173425083 
  پارک غدیر ـیاسوج   ـ  شهرستان کهگیلویه و بویر احمد

گروه عشق و ایثار  ۱۷

 میناب

میناب ـ دهستان سرمست ـ جنب سوپر استار ـ داخل حیاط   آقایان دوشنبه  2۰:۰۰ـ  ۱9:۰۰

  آرامستان 

گروه زندگی دوباره  ۱8

 راسک

امام ـ روبرو منابع طبیعی ـ جنب رستوران دهلی  راسک ـ  خیابان  آقایان شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه  2۱:۰۰ـ  2۰:۰۰

  دربار

                                    ۰9۱945656۷۰دفتر مرکزی ایران :                  ۰2۱۷۷554663تلفن دفتر مرکزی  :            

 ۰9۰5۱552۰۰2:  آنالین کمیته تلفن             ۰9۱94۷۰۰۷۱۱روابط عمومی منطقه ایران)بانوان ( :                    ۰9۱99۱۷95۱9روابط عمومی منطقه ایران : 

 ۱63884۷58۱: پستی ـ  کد 2 واحد 2 پالک ـ هشیاری کوچه ـ نژاد اکبر لطیف شهید خیابان ـ نامجو میدان ـ تهران آدرس دفتر مرکزی : 

 کنفرانس :   فری لینک
https://join.freeconferencecall.com/iran.aa  

 (:ایمیل) الکترونیک پست
iranaa0@gmail.com  

 سایت :
rgwww.iranaa.o 
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